
Co je UsyligO?  
Norská aplikace, která má nahradit roznos lampionů nebo fáborků do lesa pomocí telefonu s GPS 
navigací. Telefon může případně nahradit i vytištěnou mapu. Testování aplikace v Liberci, 26.3., 
prostor Žulák, mapa z loňské ODM, trať připravená podle zadání soutěže v O-News (štafeta, D18). 
 

 
Výřez mapy s testovanou tratí. 
 
 



Tratě 
Mapový podklad je potřeba mít georeferencovaný. Pro stavbu tratí použit PurplePen. Trať je potřeba 
exportovat tak, že informace o trati do .xml formátu, pozor je nutné pohlídat, aby to bylo ve verzi 3. 
Mapa s tratí pak do formátu .pdf. Pozn: předpokládám, že OCAD má stejné exportní volby. Nahrání tratě 
a mapy do aplikace probíhá přes webové rozhraní https://usynligo.no/new. Aplikace nabídne i vizuální 
kontrolu georeference. Po nahrání je trať okamžitě dostupná pro mobilní aplikace. Co se týká webu, je 
sice v angličtině, ale má naprosto jednoduché ovládání. Autor aktuálně hledá i překladatele do dalších 
jazyků, pokud je víc lidí, kteří mají s angličtinou (případně norštinou nebo finštinou) problém, stačí dát 
vědět, domluvím se, odhaduji to tak na půl hodiny práce s překladem. 
 

 

 
Kontrola georeference po nahrání souboru s informacemi o trati. 
 

Aplikace 
Na webu UsylingO jsou odkazy pro mobilní aplikaci jak pro Google Play, tak pro App Store. Do aplikace je 
třeba vytvořit účet, nebo třeba použít účet z Googlu. Aplikaci pak stačí otevřít, najít příslušný trénink, 
vytisknout trať, pokud potřebujete mít mapu papírovou a jít do lesa. 

https://usynligo.no/new


Testování 
Aplikaci jsem testoval jak pro záznam trasy a „ražení“ kontrol i jako test použití telefonu místo mapy. 
Telefon Cubot P30, display 6.3", rozlišení 2340x1080 je na čtení mapy naprosto dostačující. Nutno 
vypnout úsporný mód, jinak nebude fungovat GPS. V případě použití telefonu pro mapu doporučeno 
zrušit vypínání obrazovky. Baterie vydrží s velkou rezervou, v tomto případě kapacita 4000 mAh, na 
začátku testování na 75%, na konci na 50%. V nastavení aplikace jsem nechal rádius kontroly na 15 metrů 
(tj. jak blízko musím být, než mi telefon řekne, že "orazil"), přesnost GPS snížena na 30m (to je dobré pro 
případ, že by GPS začala mít moc velké odchylky, ty velké odchylky aplikace pak prostě ignoruje). Lze 
zapnout volbu i uložení trasy, zapomněl jsem. 
 

Před startem stačí spustit aplikaci a zahájit trénink. V případě použití mapy přepnout na zobrazení mapy, 
které jde zvětšovat. Většinu testované trati jsem absolvoval pěšky, takže telefon měl dost času na 
komunikaci se satelity, navíc jsem ho držel kvůli mapě v ruce. Test za rychlého běhu s telefonem v kapse 
musí vyzkoušet jiní, moje kotníky po lese už neběhají . 
 

       
Původní zobrazení mapy v aplikaci a zvětšení prvního postupu 

 



Na předešlých dvou obrázcích je vidět asi hlavní "zrádnost" aplikace. Tou je velmi snadná dostupnost 
volby "Where am I?". Vyzkoušel jsem několikrát, poprvé hned na první kontrole. V tomto lese je 
mnohem víc kamenů než je na mapě a když telefon nereaguje u toho, který si myslím, že je ten správný, 
tak je velmi navádějící použít tuto volbu a správné místo dohledat s pomocí aktuální GPS pozice. A tato 
funkce se v tuto chvíli nedá v aplikaci nijak vypnout. Místo kontroly pak telefon ohlásí nastaveným 
oznámením aplikace (jedná se o individuální nastavení telefonu, nenastavuje se v aplikaci). 
 

      
Vlevo použití funkce „Where am I?“ na postupu 8-9.  
 

Na větší části kontrol byl drobný posun pozice GPS oproti mapě, 15 metrový rádius kontroly je 
pravděpodobně v takto členitém terénu málo. Poprvé je to na kontrole 3, jáma je jasná, stojím u ní, 
telefon nereaguje. Není to naposledy, většinou stačí popojít pár metrů. Totéž se opakuje u kontrol 4, 5, 8, 
9, 12, 14. Někdy to popoběhnutí je i nějakých 20 metrů. Pro běžce nejmarkantnější by byla studánka 12, 
která je u spodní cesty, ale telefon se ohlásí až o jednu cestu nahoře. Samozřejmě podle směru náběhu a 
posunutí ať už mapy, nebo aktuálního GPS měření některé kontroly se hlásí s předstihem. Kontrola 15 
pískala už z cesty, extrém byla divácká kontrola, ta zapískala dopředu, v jejím místě se ohlásil cíl a po 
dalších deseti metrech směrem na jih i sběrka. S těmi oznámeními navíc si ale aplikace umí poradit, i když 
napíše při předčasném "oražení cíle", že závod skončil, tak aplikace dál běží a celý trénink poté doměří 
správně. O odchylkách GPS v terénu něco vypovídá i srovnání, že sběrka mi poprvé píská při průběhu 
prostorem divácké kontroly, ale podruhé už musím poctivě až na příslušný ohyb cesty, než se ozve. V 
hodně složitých situacích (např. kontrola 6) neumím posoudit přesnost/nepřesnost mapy/GPS/běžce.  



Co ještě aplikace umí? Kromě volby "Where am I?", která přepne na Google Maps a tam ukáže aktuální 
GPS pozici, jsou k dispozici i nápovědy jak daleko a kterým směrem k další kontrole. 
 

      
Vlevo obrazovka s volbami.  

Vpravo zapnutá nápověda směru a zbývající vzdálenosti ke kontrole č.9. 

 
Závěry z prvního tréninku 

 Ve většině případů to bylo poměrně přesné. Otestoval bych větší rádius kontrol, aby se nemuselo 
popobíhat kolem objektu, dokud kontrola "neorazí". Otázka také je jak přesné budou mapy 
mapované bez použití GPS měření. 

 Otázka je použití ve složitých mapových a terénních pasážích, případně při tréninku sprintu, kdy bych 
čekal větší chybu ve městě a také u kontrol buď velmi blízko sebe anebo kontrolách za překážkou. 

 Dá se to použít i jako mapa. 
 Pro děti bude asi hodně navádějící přepnout si na GPS a dojít to podle signálu. 
 Mapy s tratěmi jsou viditelné pro všechny od okamžiku nahrání. Nelze v tuto chvíli to omezit třeba 

časem nebo na konkrétní uživatele. Opět zejména u dětských tréninků je otázka jak uhlídat, že si ten 
trénink nebudou prohlížet předem. Trať je viditelná nejen jako mapový podklad (ten by se dal nahrát 
jako bílý papír), ale i na Google Maps pohledu. 

 Jak zejména u dětí a dorostu řešit ztracený nebo rozbitý telefon během tréninku z pohledu 
odpovědnosti? Jak mohou někteří rodiče reagovat na požadavek mít sebou telefon do lesa právě s 
ohledem na předchozí? 

 Může být zajímavé použití pro děti v kombinaci vytištěná mapa a telefon s GPS a ortofoto. 


